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A. Opis urbanistično arhitekturne zasnove

Splošno

Lokacija novega vzgojno izobraževalnega objekta - vrtca se nahaja v središču mesta Litija.
Obstoječa stavba vrtca se poruši ter nadomesti z novogradnjo.
Gradnja novega objekta z ureditvijo zunanjih površin je predvidena na parcelah 109/5, 109/7, 109/9, 
109/13, k.o. Litija (vse v lasti Občine Litija), v skupni velikosti 4816 m2.
Zemljišče za predvideno gradnjo je komunalno opremljeno.
Objekt se bo z novimi priključki priključeval na obstoječo javno infrastrukturo.
Dovoz in izvoz ostaja nespremenjen - na lokalno Cesto komandanta Staneta.

Podatki o območjih varovanj in omejitev, vrsta varovanja oziroma omejitve:
Na območju predvidene gradnje veljajo naslednje vrste varovanja oziroma omejitve:
- zemljiške parcele 109/5, 109/7, 109/9, 109/13, k.o. 1838 Litija so v območju kulturne dediščine z oznako 
22875 – arheološko najdišče Litija mesto, 
- zemljiške parcele 109/5, 109/13, k.o. 1838 Litija so delno v varovalnem pasu lokalne ceste LZ 208371 
(odmik min. 6m)
- vse predmetne zemljiške parcele so v erozijskem območju E3, območju kjer so določeni običajni ukrepi.
Na območju velja prostorski red občine: 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/2010)

Obstoječe stanje

Gradbeno parcelo sestavljajo zemljiške parcele 109/5, 109/7, 109/9, k.o. Litija, ki tvorijo območje 
kvadratne oblike velikosti 2948 m2 in na katerem je predvidena nova pozidava ter parcela 109/13, k.o. Litija 
pravokotne oblike velikosti 1868, na kateri je predvidena ureditev zunanjega otroškega igrišča.
Na S strani območje omejuje lokalna Cesta komandanta Staneta, na zahodni strani kompleks osnovne šole 
Litija z zunanjim športnim igriščem ter spomeniško varovan obstoječi objekt Stara sodnija, na vzhodni strani 
pozidava višjih večstanovanjskih objektov, proti jugu pa se območje odpira proti zelenim površinam ter 
prostostoječi zazidavi stanovanjskih objektov.

Pozidava na širšem območju je razdrobljena, razen nekaterih večjih javnih objektov kot npr. objekt Osnovne 
šole Litija, občinske stavbe ter poslovno – trgovski objekti. 
V prostoru je zaznati smer pozidave  SZ - JV, ki jo narekujeta ulici Mire Pregljeve in Cesta komandanta Stane-
ta, soseska večstanovanjskih objektov pa je na območje postavljena strogo v smeri S-J. 
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1.  Urbanistična zasnova

Urbanistična zasnova novega vrtca izhaja iz obstoječega prostora.
 
Predvidena novogradnja se nahaja na prehodu med javno pozidavo urbanega središča mesta Litija ter 
njegovega stanovanjskega zaledja.
Glede na predvideni program objekta ter njegove specifične lege v mestu, smo z urbanistično zasnovo 
skušali zaobjeti obe ključni zahtevi: da objekt postane del mestotvornega javnega tkiva, obenem pa se prib-
liža domačnosti stanovanjskega objekta.
Stavba nadaljuje obstoječo zazidavo javnih objektov v smeri SZ - JV. 
Po zgledu sosednjih javnih objektov v neposredni bližini (interni atrij v objektu osnovne šole ter atrijska zas-
nova Stare sodnije) smo novi objekt vrtca zasnovali z zamikom volumnov na severni, mestni strani ter tako 
oblikovali zunanji vhodni atrij.
Volumne definira notranji programski ustroj objekta, ki omogoča oddvojitev »javnega« tehnično – upravne-
ga programa od prostorov, namenjenih igri otrok.

Predviden objekt tako s svojo obliko ne izstopa iz okolice, temveč prostor le na novo definira ter z različnimi 
postavitvami volumnov tvori nove oblike zunanjih površin in tako ustvari atraktivno in programsko pre-
poznavno gradnjo.

geom
etrija

	javn
ega	t

kiva 

geometrija	stanovanjskega	tkiva 

vhodni	atrij	vrtca,	
odpiranje	v	mesto

višinska	zasnova	-	gradacija	proti	mestu

urbanistična	zasnova	-	ustvarjanje	atrija

interni	šolski	atrij

zasebni	atrij	“stare	sodnije”,
odpiranje	na	zelenje
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2.  Arhitekturna zasnova

2.1  Koncept
Zasnova in oblikovanje vrtca temelji na iskanju optimalne kvalitete bivanja otrok in zaposlenih. 
Organizacija ter oblikovanje posameznih prostorov je zasnovana tako, da otrokom in odraslim omogoča 
različne dejavnosti in sicer načrtovane, spontane, skupinske in individualne tako v teku enega dne kot skozi 
celo leto. 
Prostori so oblikovani tako, da je mogoča optimaIna povezanost med njimi in preglednost nad dejavnostjo 
otrok.

Arhitekturna zasnova izhaja iz že zapisanega urbanističnega koncepta. Vrtec zasnujemo v smeri obstoječe 
zazidave in ga oblikujemo kot volumen, od katerega se na SZ, na ulični »mestni« strani, programsko oddvoji 
volumen s tehnično – upravnim programom, ki ima tudi v zasnovi zunanje ureditve svoj “predprostor”, dos-
tavo za kuhinjo ter gospodarsko dvorišče.
Vhodni atrij definira zunanji vhodni predprostor, ki se programsko nadaljuje tudi znotraj objekta. Odprt 
dvovišinski prostor predstavlja osrednjo komunikacijo med etažama ter povezuje ves dodatni program, 
namenjen otroškim dejavnostim.
Vsaka igralna enota se odpira v skupen prostor srečevanja in druženja. Takšna arhitektura povezuje otroke, 
vzgojitelje in starše in tako ustvari boljšo socialno okolje vrtca.
Posledično v objektu ni hodnikov, v vsako igralnico se vstopa s skupnega prostora. Tudi dodatni prostori so 
organizirani v sklopu skupnih prostorov. Takšen odprt tloris omogoča boljše prilagajanje različnim situacijam 
in potrebam vrtca.   
Na osrednji prostor se navezuje osem igralnic, štiri v pritličju za otroke prvega starostnega odbobja ter štiri v 
nadstropju za otroke drugega starostnega obdobja.
Vsaka igralna enota je primerno osvetljena z jugovzhodne in posredno preko večnamenskega prostora tudi s 
severne strani.
Igralnice imajo jugovzhodno orientacijo, tako, da je izkoristek zajema sončne energije čim boljši. Preprečitev 
pregrevanja zagotavlja zunanji napušč nad terasami v pritličju, zunanja senčila ter drevje na zunanjem ig-
rišču.

Neposredna povezava igralnic in skupnih prostorov z okolico je bil eden izmed pomembnih vidikov načrto-
vanja. Z južne strani se igralne enote v pritličju neposredno navezujejo preko zunanje terase na zelenje zu-
nanjega igrišča. Otroci drugega starostnega obdobja v nadstropju imajo prav tako direktni dostop na igrišče 
preko zunanjega stopnišča, ki obenem predstavlja tudi dodatni vhod v objekt. 

Osrednji prostor vrtca ima v pritličju dodatne izhode na veliko zunanje igrišče, na katerem bi se skušalo 
ohraniti tudi večino obstoječih dreves.

upravno	-	tehnični	del igralnice skupni	prostori	,	namenjeni	otrokom

osvetljenost,	prehajanje	svetlobe	
preko	skupnih	prostorovnavezava	zelenega	preko	objekta	v	atrij
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2. 2  Namembnost in opis prostorov
Prostori vrtca so organizirani v pritličju in nadstropju. Servisni in upravni prostori vrtca so vizualno in pro-
gramsko oddvojeni od progama, namenjanega izključno dejavnosti otrok.
Glavni vhod v objekt je s severne strani preko glavne vhodne ploščadi, sekundarni pa preko zunajega sto-
pnišča na zahodni strani, ki obenem omogoča izhod za otroke drugega starostnega obdobja na zunanje ig-
rišče. V pritličju sta predvidena dva dodatna požarna izhoda ob izteku horizontalne komunikacije na vhodni 
in zahodni strani, ki lahko po potrebi in v skladu z načrtom varovanja vhodov služita tudi kot izhod otrok na 
zunanje igrišče. Službeni vhod za tehnično osebje ter servisni dostop je preko gospodarskega dvorišča na 
zahodni strani objekta, medtem ko se upravni prostori napajajo preko glavnega stopnišča. 
Predvideni so tudi izhodi iz vsake igralnice na teraso in vrt in so namenjeni neposredni povezavi z zunanjost-
jo. Vsi vhodi so pod nadstreškom, ob vhodu je iz vetrolova urejen prostor za hrambo otroških vozičkov.

Pritličje
Glavni vhod se odpira v skupni dvovišinski prostor, vhodni hall, ki je osrednji povezovalni prostor vrtca. Eno-
ramno stopnišče predstavlja poleg glavne vertikalne komunikacije med etažama tudi osrednji oblikovni ele-
ment v prostoru. V pritlični etaži so garderobni elementi pred igralnicami prvega starostnega obdobja »skri-
ti« v leseni stenski oblogi, medtem ko so v nadstropju za otroke drugega starostnega obdobja garderobe 
oblikovane kot niše pred vhodi v igralnice. Tako se lahko igralnice v tlorisni zasnovi prilagajajo programskim 
potrebam glede na starost otrok. Ob vstopu v igralnico jasličnih otrok je urejen prostor za dodatno nego ter 
zunanja pokrita terasa, igralnice starejših otrok so tlorisno fleksibilnejše ter se med seboj lahko tudi povezu-
jejo. Sanitarni sklopi za otroke so urejeni v povezavi med dvema igralnicama ter prav tako ustrezno prilago-
jeni starosti otrok.
Na osrednji vhodni skupni prostor se v pritličju navezuje še prostor za dodatno dejavnost otrok, prostor za 
individualno delo ter kotiček za starše, medtem ko sta shramba za vrtna igrala in sanitarije za igrišče dostop-
na z zunanjega igrišča.
V SZ delu pritličja je preko osrednjega prostora urejena povezava do servisno – tehničnih prostorov, kot so 
toplotna podpostaja, razdelilna kuhinja s spremljajočimi prostori, prostor za čistila in pripomočke, sanitarije 
in garderobe za tehnično osebje in pralnica, ki imajo tudi ločen servisni dostop iz gospodarskega dvorišča. 
Za dostavo hrane v igralnice drugega starostnega obdobja je predvideno dvigalo.
Nad servisnimi prostori so v nadstropju predvideni prostori za zaposlene: pisarna vodje enote, pisarna za 
svetovalnega delavca, kabinet za vzgojna sredstva, skupni prostori za zaposlene ter garderobe s sanitarijami.
V nadstropju so na južno stran objekta nanizane igralnice drugega starostnega obdobja s pripadajočimi sani-
tarnimi bloki in garderobnimi nišami, na SV delu objekta pa je večnamenski prostor/športna igralnica.programska	shema	nadstropjaprogramska	shema	pritličja

shema	dostopov

upravatehnični
prostori športna	

igralnica
dodatni	
prostor

zunanje	sanitarije

parkiriščepark

zunanje	igrišče

igralnice	za	
2.	starostno	obdobje

igralnice	za	
1.	starostno	obdobje

skupni	prostorskupni	prostor
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2.3  Konstrukcijska zasnova
Nosilna konstrukcija objekta je armiranobetonska sestavljena iz sten in medetažnih plošč. Temeljenje objek-
ta je plitvo.  Vertikalne obtežbe se prenašajo preko sten na temeljno konstrukcijo. Horizontalne sile (veter, 
potres) se prenašajo preko medetažnih konstrukcij ter preko stene jedra. Medetažne konstrukcije so gladke 
plošče brez nosilcev.

2.4  Uporaba materialov
Fasada
Fasada celotnega objekta je kontaktna, izvedena s česalno tehniko pastoznega modelirnega s silikonskimi 
vlakni ojačanega zunanjega ometa za kreativno obdelavo fasad.
Predvidena je zasteklitev z okni v lesenih okvirjih, ki so na zunanji strani obloženi z alu profili.
Predvidena je ustrezna varnostna zasteklitev (kaljeno steklo) po celotni višini zasteklitev.
Na južni strani, obremenjeni s sončnim pregrevanjem, je predvideno senčenje z zunanjimi senčili.
Celotni ovoj dosega predpisane normative glede toplotne prehodnosti, zrakotesnosti, konstrukcija je izvede-
na brez toplotnih mostov. 

Streha
Streha nad SZ delom objekta (nad tehnično – upravnim delom) ter nad večnamenskim prostorom/športno 
igralnico je ravna, pohodna, preostala straha (nad osrednjim prostorom ter igralnicami) je ravna, zazelenje-
na, narejena po sistemu obrnjene ravne strehe. Streha je prekrita s tankim vegetacijskim slojem – ekstenziv-
no zeleno streho xeroflor.  

Stropovi
Predviden je spuščen strop iz mavčno kartonskih plošč za razvod potrebnih instalacij in prezračevanja.  
Kjer je potrebno (v večnamenskem prostoru, igralnicah in komunikacijah) so predvideni akustični stropovi, 
ki dajo prostorom potrebno prostorsko akustiko. 

Notranje stene
Nosilne stene so AB, barvane po predhodno narejeni barvni študiji ali pa obložene z leseno oblogo. Pre-
delne stene so mavčno kartonske - sistema knauf ali pa so steklene. Stene na hodniku in na občutljivih 
mestih so zaščitene s pralno barvo. Stene v sanitarijah ter servisnih prostorih so obložene s keramičnimi 
ploščicami. 

Tlaki
Na komunikacijah, v večnamenskem prostoru/športni igralnici ter v prostoru za dodatno dejavnost otrok je 
predvidena talna guma iz naravnega materiala, ki daje vtis domačnosti. Guma je enobarvna in tudi akustič-
na. V igralnicah, v pisarnah ter skupnem prostoru za strokovne delavce je predviden parket. 
Finalni tlak v sanitarijah in umivalnicah ter servisnih prostorih je nedrseča keramika. 
Zunanje terase so lesene, vhodna ploščad ter del otroškega igrišča pa je izveden kot betonski terazzo tlak. 
Razmejitev travnih, betonskih ter po potrebi gumijastih površin bo izvedena z razmejitveno pločevino debe-
line 3mm, pritrjeno na podložni beton.

Dvigalo
Predviden je varčnejši sistem dvigala, ki ne potrebuje klasične hidravlične ali električne strojnice. Je samo-
pogonsko (monospace ali mobile) z elektro motornim pogonom, vgrajenim direktno v jašek dvigala. 

Barvna študija
Kompleks vrtca je kolikor je mogoče obdelan z naravnimi materiali s svojo osnovno naravno barvno lestvico. 
Pri barvni shemi so pretežno uporabljeni svetli in zemeljski odtenki. Intenzivne barve so uporabljene le v 
posebej zasnovanih kotičkih in na manjših površinah.

kontaktna	fasada,	izvedena	s	tehniko	česanja

talna	gumaparket
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2.5 Notranja oprema
Oprema igralnih prostorov
Igralni prostori so opremljeni s pohištvom, ki je antropološko prilagojeno uporabi ter starosti in velikosti 
otrok, je brez ostrih robov in varno za uporabo ter lahko s premikanjem ustvari raznovrstnost ambientov v 
igralnici.
Pohištvo je leseno in vključuje: omare, stole, mizice, izvlečne posteljice z ležalnimi in igralnimi blazinami. 
Garderobne omarice so lesene ter posebej prilagojene otrokom. 

Oprema večnamenskega prostora/športne igralnice
Predvidena je športna oprema za vse sklope gibalnih aktivnosti ter zagotovjeno ustrezno shranjevanje v 
shranjevalni niši.
Večnamenski prostor vsebuje tudi druge kotičke, namenjene raznim aktivnostim, kot so: prostor za umik, 
risalni kotiček, bralni kotiček ipd. 

Tehnološka oprema kuhinje
Kuhinja vsebuje tehnološko opremo z vsemi potrebnimi elementi razdelilne kuhinje. Po sklopih je razdeljena 
na: predprostor,  z garderobo s sanitarijami za kuhinjsko osebje, prostore za shranjevanje živil in hladilnico, 
osrednji razdelilni prostor ter prostor z vozički za razvoz. Razvoz hrane v igralnice v pritličju poteka preko 
servisnega hodnika, v igralnice v nadstropju pa s pomočjo dvigala.

2.6 Instalacije in komunalna ureditev - splošno
Osvetlitev
Vrtec bo osvetljen z naravnim in umetnim virom svetlobe. 
Vsem prostorom, namenjenim vzgojni dejavnosti otrok ter prostorom, v katerih opravljajo svoje delo zapos-
leni vrtca, je zagotovljena ustrezna naravna osvetlitev. Umetna osvetlitev bo načrtovana enakomerno, indi-
rektno oziroma enakomerno razpršena. 
Luči v igralnicah in osrednjih prostorih bodo podometno montirane v spuščeni strop. 
Predvidena bo tudi ustrezna zunanja razsvetljava vseh funkcionalnih površin in vhodov. 

Ogrevanje
Ogrevanje objekta je predvideno preko novega toplovoda, ki je pripeljan do roba parcelne meje na severni 
strani objekta. Za zagotavljanje tople sanitarne vode tudi izven kurilne sezone  se v objektu uredi ustrezno 
toplotno podpostajo.
Ogrevanje znotraj objekta bo talno in radiatorsko. Talno gretje je predvideno na vseh tistih površinah, kjer 
se zadržujejo otroci, kot so igralnice, večnamenski prostori, sanitarije, radiatorsko ogrevanje pa naj se pred-
vidi v ostalih prostorih kot so:
• upravni prostori,
• tehnološki prostori,
• pomožni prostori,
• prostor hišnika,
• kuhinja,
• garderobe osebja idr,
Razvod ogrevalne vode v toplotni postaji bo ločen za radiatorsko ogrevanje, talno gretje, pripravo sanitarne 
vode ter za razvod ogrevne vode za potrebe prezračevalnih klimatskih naprav. 
Sistem ogrevanja (tako talno kot radiatorsko) bo zasnovana tako, da bo možno regulacija ogrevanja za vsak 
prostor posebej (vklop/izklop ogrevanja).

Prezračevanje
Poleg sistema prisilnega prezračevanja prostorov mora biti omogočeno tudi naravno prezračevanje z odpi-
ranjem oken.
Kuhinjo, jedilnico, garderobe in sanitarije za otroke je treba dodatno mehansko ali prisilno prezračevati.
V kuhinji, jedilnici, garderobah, sanitarijah in prostorih za nego, ki so dostopni neposredno iz igralnic, mora 

direktna	in	posredna	osvetlitev	igralnic

poletno	-	zimsko	sonce

osvetljevanje	preko	dvovišinskega	prostora
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biti prezračevanje urejeno na način, ki onemogoča širjenje vonjav v igralnico.
Prisilno ločeno prezračevanje se izvaja v sanitarijah in v kuhinji ter pralnici.
Sistem prisilnega prezračevanja bo razpeljan v spuščenem stropu, prezračevalni klimati so predvideni na 
strehi tehnično – upravnega dela.

Hlajenje
Projektant strojnih instalacij preveri in določi optimalni in racionalni sistem hlajenja novo predvidenega 
vrtca. Sitem je lahko na vodni ali plinski osnovi z hladilnim agregatom ali toplotno črpalko (VRF sistem). V 
samih posameznih prostorih vrtca projektant z arhitektom in naročnikom določi tip konvektorske naprave 
(predvideni stropni konvektorji).
Celotni sistem hlajenja ima možnost priklopa na centralni nadzorni sistem.
Hlajenje dovodnega zraka v prezračevalnem klimatu je lahko predvideno s DX toplotno črpalko ali preko 
cevnega omrežja vezano na hladilni agregat.
Hladilni agregati/toplotne črplake so predvidene na strehi objekta.

Vodovod in kanalizacija
Novo predvideni objekt bo priključen na sistem vodovodnega omrežja Litija preko glavnega vodomera. Pre-
veriti je tudi potrebno zunanje hidrantno omrežje oz. je hidrantno omrežje zunaj in po novo vrtcu predvideti 
po študiji požarne varnosti. 
Priprava tople sanitarne vode naj bo predvidena centralna v toplotni postaji, skladno z navodili in zahtevami 
upoštevajoč zahtevo po termični dezinfekciji za zbiralnike tople pitne vode s prostornino večjo od 400 l ali 
več.
Kanalizacija kuhinje bi se na zunanjo kanalizacijo priključila preko lovilnika maščob.

2.7 Požarno varstvo
Objekt smo načrtovali tudi z vidika požarne varnosti in sicer smo glede na drugo bistveno zahtevo ZGO 
(požarna varnost) upoštevali naslednje:
 
Intervencijske poti in površine 
Do novo predvidenega vrtca je potrebno dostope in površine za delovanje intervencijskih vozil projektirati 
v skladu z veljavnimi standardi. Intervencijske in delovne površine bodo postavljene na daljših stranicah → 
utrjeni plato 7 × 12 m ob vhodu v objekt.

Hidrantno omrežje
Požarna zaščita objekta je predvidena iz nadtalnih zunanjih hidrantov ter
notranjega hidrantnega omrežja po vseh etažah – euro hidranti. 

Objekt
Požarna nosilnost (stene, medetažne plošče) objekta je 30 minut. 
Glede na velikost je potrebno vrtec razdeliti na več požarnih sektorjev. Pomožni prostori v pritličju (toplotna 
postaja, pralnica, razdelilna kuhinja) z gospodarskim delom hodnika je potrebno požarno ločiti od ostalega 
dela vrtca. Enako je potrebno v nadstropju požarno ločiti upravni del od prostorov vrtca. V osnovi dobimo 
tri požarne sektorje, kar omogoča kvalitetno načrtovanje požarne varnosti objekta.

Odvod dima iz objekta je predviden skozi okna in vrata, ki imajo možnost mehanskega odpiranja. 
V objektu se bo namestil sistem varnostne razsvetljave.
Objekt bo varovan z aktivnim sistemom javljanja požara.
Za gašenje začetnih požarov se glede na podane zahteve pravilnika o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov 
namesti določeno število ročnih gasilnih aparatov.

shema	evakuacije
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3.  Zunanja ureditev

3.1 Splošno

Zunanja ureditev okolice vrtca izhaja iz osnovnega koncepta atrijske zasnove objekta.
Obstoječi dostopi se z novo zasnovo ne bodo bistveno spremenili, z umikom objekta nekoliko bolj proti 
jugu, pa bo predprostor objekta pridobil nove prvine, ki jih obstoječa zunanja ureditev nima. Po zgledu 
drevoreda pred Staro sodnijo se pred objektom uredi parkovno zasaditev, ki zmehča mestno podobo objek-
ta, mu da dodatno domačnost ter obenem poudari dostop uporabnikov preko tlakovane pešpoti v razširjeni 
vhodni predprostor. 
Zunanji atrij pred vhodom z urbano opremo ter zazelenitvijo oblikuje prijeten ambient, trg za srečevanje in 
druženje.
V cezuri med parkiriščem in objektom, kjer so na severni strani prostori športne igralnice ter dodatne dejav-
nosti otrok, je predvidena dodatna zelena bariera dreves.
Zunanje otroško igrišče na južni strani objekta v čim večji meri ohranja obstoječo kvalitetno vegetacijo, 
uredijo se nove igralne površine, ki vsebujejo ustrezno število programskih sklopov za raznovrstno igro in 
gibalne aktivnosti, primerno za različne starostne skupine.

3.2 Prometna ureditev

Prometna ureditev je zasnova tako, da omogoča varnost vseh uporabnikov objekta. Dovoz na parkirišče ter 
dostop za dostavo sta ločena, oba s Ceste komandanta Staneta, podobno kot je trenutno obstoječe stanje. 
Dostop za pešce je po obstoječem pločniku ter po varni poti preko dostopne ploščadi do glavnega vhoda v 
objekt. Dodatni vhod je z južne strani po zunanjih stopnicah v nadstropje z možnostjo navezave na obsto-
ječo pešpot ob južnem robu obravnavanega območja.
Parkirišče je dimenzionirano skladno z zakonodajo in zagotavlja 16 PM (2 parkirni mesti na oddelek) ter 
dodatno parkirno mesto za invalide.
Servisni dostop vodi do gospodarskega dvorišča, ki omogoča dovoz za kuhinjo, obračanje dostavnih vozil ter 
zbirni in odjemalni prostor zabojnikov za odpadke.

3.3 Zunanje otroško igrišče

Igrišče je zamejeno z varnostno ograjo višine 2 m, varovanimi dostopi ter urejeno ločeno za otroke prvega in 
drugega starostnega obdobja.
Otroško igrišče vsebuje zatravljene površine ter proste ravne tlakovane površine, ki omogočajo različne sk-
upinske igre kot npr. nogomet ali postavitev raznih začasnih športnih poligonov. Ustvarjanje različnih ambi-
entov omogoča pestro paleto različnih dejavnosti, ki preko igre ponujajo učno izkušnjo.
Poudarek je na naravnih igralih, ki vsebujejo ustrezno število programskih sklopov za raznovrstno igro in 
gibalne aktivnosti, primerno za različne starostne skupine.
Z zunanjega igrišča je urejen večji prostor za hrambo vrtnih igral na SV delu objekta, ob katerem so urejene 
tudi dodatne sanitarije za otroke in vzgojitelje.
V nišah ob zunanji terasi so za potrebe igre mlajših otrok predvidene dodatne zunanje shrambe – omare za 
rekvizite.
Otroško igrišče vsebuje primerno število pitnikov.

3.4 Krajinska ureditev

Na celotnem območju obdelave se v čim večji možni meri ohranja obstoječo vegetacijo, predvsem ob 
vzhodnem robu ter na otroškem igrišču. Predvidene so dodatne zasaditve parkovne vegetacije ob Cesti ko-

mandanta Staneta, med parkiriščem in predvidenim novim objektom ter v vhodnem atriju.
Otroško igrišče je zasnovano kot mestni park z zelenimi površinami, obstoječo in novo vegetacijo in 
vmesnimi trgi, ki so namenjeni igri in druženju.
Možna je ureditev vrtičkov na prehodu iz zunanje terase igralnih enot v pritličju.
Vrtiček je v tem primeru intimnejša zelena površina, s katero se poveže posamezna igralna enota. Na njej 
lahko otroci posadijo rože, zelišča ali celo zelenjavo in opazujejo rast. Tako otroci v najbolj pristni obliki 
spoznavajo naravo in krepijo občutek odgovornosti.
Na robovih igrišča se dodatno zasadijo različne vrtčevskemu programu primerne grmovnice, brez plodov in 
trnjev.
Ob izteku igrišča na jugu je površina gosteje zaraščena z obstoječim in novim drevjem, ki so med seboj pov-
ezana z raznovrstnimi igrali - visečimi mrežami in plezali. Tako je vrtčevskim otrokom omogočen pristni stik z 
naravo, znotraj samega mestnega središča.
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D. Seznam kvadratur

Velikost zemljišča      4.816 m2

Pokritre terase       96 m2

Velikost igrišča       2.640 m2

Parkirna mesta      16 PM + 1

Objekt

A_1.1 igralnica 52,46 m2
A_1.2 igralnica 52,46 m2
A_1.3 igralnica 52,46 m2
A_1.4 igralnica 52,46 m2
A_1.5 igralnica 56,44 m2
A_1.6 igralnica 56,44 m2
A_1.7 igralnica 56,44 m2
A_1.8 igralnica 56,44 m2
A_1 skupaj 435,6 m2
A_2 športna igralnica 148,01 m2
A_3 dodatni prostor za dejavnost otrok 46,9 m2
A SKUPAJ 630,51 m2

B_4.1 sanitarije 20,58 m2
B_4.2 sanitarije 20,58 m2
B_4.3 sanitarije 19,97 m2
B_4.4 sanitarije 19,97 m2
B_4 skupaj 81,1 m2
B_5.1 garderobe za otroke 16,3 m2
B_5.2 garderobe za otroke 16,3 m2
B_5.3 garderobe za otroke 11,36 m2
B_5.4 garderobe za otroke 11,72 m2
B_5.5 garderobe za otroke 11,72 m2
B_5.6 garderobe za otroke 11,36 m2
B_5 skupaj 78,76 m2
B_6 prostor za ind. delo z otroki 8,49 m2
B_7 shramba za rekvizite 12,61 m2
B_8 sanitarije za otroke na igrišču 10,86 m2
B_9 skupni prostor za strokovne delavce 56,26 m2
B_10 vodja enote 10,86 m2
B_11 svetovalni delavec 14,58 m2
B_12 kabinet za vzgojna sredstva 10,86 m2
B_13 shramba za vrtna igrala 10,86 m2
B_14 sanitarije vzg. osebje 9,38 m2
B SKUPAJ 304,62 m2

C_15.1 razdelilna kuhinja 23,08 m2
C_15.2 shramba 3,45 m2
C_15.3 wc / garderoba 6,04 m2
C_15.4 predprostor 1,86 m2
C_15 skupaj 34,43 m2
C_16 pralnica 14,57 m2
C_17 toplotna podpostaja 14,58 m2
C_18 shramba čistil 4,84 m2
C_18 sanitarije teh osebje 9,38 m2
C SKUPAJ 77,8 m2

D_1.1 vetrolov 11,82 m2
D_1.2 vhodna avla 136,38 m2
D_1.3 komunikacije 19,66 m2
D_1.4 vetrolov 4,56 m2
D_1.5 komunikacije 58,99 m2
D_1.6 komunikacije 9,17 m2
D_1 skupaj 361,75 m2
D_2 prostor za vozicke 12,94 m2
D_3 wc invalidi 4,51 m2
D SKUPAJ 379,2 m2

SKUPAJ 1392,13 m2
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Situacija 1:500
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Tloris pritličja 1:200
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Tloris nadstropja 1:200
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Prečni prerez bb 1:200

Vzdolžni prerez aa 1:200
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Severna fasada 1:200

Južna fasada 1:200
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Zahodna fasada 1:200

Vzhodna fasada 1:200
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Pogled na vhod vrtca
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Pogled na vrtec z otroškega igrišča
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Pogled na dvovišinski osrednji prostor
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